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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 
Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πξνκήζεηα αλαγθαίσλ εηδψλ 
γηα ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, γηα 
ρξήζε απφ ηνπο ππαιιήινπο, αιιά θαη ηνπο εζεινληέο πνπ ζπρλά ηνπο πιαηζηψλνπλ, 
ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (θσηηά, πιεκκχξα, ρηφληα, 
θιπ).   
 
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 19.962,16 €,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαη ζα θαιπθζεί απφ ηα ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ, 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2016, κε ρξέσζε 
ηνπ Κ.Α. 70.7131.0004 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 
Ππξνπξνζηαζίαο». 
 
Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο έρεη εγθξηζεί κε ηελ 69/2016 Απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 Ν. 3463/2006 (πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», Φ.Δ.Κ. 
114/08.06.2006 ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ),  

 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Τ.Α. 11389/93), θαη  

 Ν. 4281/2014,  
κε βάζε ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά.  
 
Σν CPV ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ είλαη  
35111000-5 κε ηίηιν «Ππξνζβεζηηθφο Δμνπιηζκφο», 
35113400-3 «Ρνχρα Πξνζηαζίαο θαη Αζθαιείαο», 
44511000-1 «Δξγαιεία Υεηξφο». 
 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 
Όπνπ αλαθέξεηαη ε θξάζε «πεξίπνπ» λνείηαη απφθιηζε ±5%. 
 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε είλαη ηα εμήο: 
 
1. Απιφο πξνπεηάζκαηνο, 45mm, κε ξαθφξ αινπκηλίνπ ηχπνπ storz 45mm, θαηά 

DIN ή άιιν ηζνδχλακν επξσπατθφ πξφηππν. 
 

2. Απιφο πξνπεηάζκαηνο, 25mm, κε ξαθφξ αινπκηλίνπ ηχπνπ storz 25mm, DN25, 
θαηά DIN ή άιιν ηζνδχλακν επξσπατθφ πξφηππν. 

 
3. Γίθξνπλν ππξφζβεζεο αινπκηλίνπ, εηζφδνπ 1 3/4'' (45mm) κε εκηζχλδεζκν 

(ξαθφξ) αινπκηλίνπ ηχπνπ Storz 1 3/4'' (45mm) θαη δχν (2) εμφδνπο ηεο 1'' 
(25mm) κε εκηζχλδεζκν ξαθφξ αινπκηλίνπ ηχπνπ Storz 25mm (1''), θαηά DIN ή 
άιιν ηζνδχλακν επξσπατθφ πξφηππν. 
Σν δίθξνπλν ζα δηαζέηεη µία εηζαγσγή θαη δχν εμαγσγέο µε ηνπο εμήο 
εµηζπλδέζµνπο:   



έλαλ (1) εµηζχλδεζµν ηχπνπ STORZ ησλ 45 mm ζηελ εηζαγσγή θαη δχν (2) 
εµηζπλδέζµνπο ηχπνπ STORZ ησλ 25 mm ζηηο εμαγσγέο. (45-2x25).   
Όια ηα µέξε (εμαξηήµαηα) ηνπ δίθξνπλνπ ζα απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν θαη ε 
ζηεγαλνπνίεζε ησλ εµηζπλδέζµσλ µε άιινπο εµηζπλδέζµνπο ζα γίλεηαη µε 
ειαζηηθφ παξέµβπζµα.   
Σν δίθξνπλν ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλν απφ εξγνζηάζην δηεζλψο αλαγλσξηζµέλν 
µε µεγάιε πείξα θαη εμεηδηθεπµέλν ζηελ θαηαζθεπή ππξνζβεζηηθψλ πιηθψλ.   
Οη εµηζχλδεζµνη ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλνη ζχµθσλα µε ηα ειιεληθά πξφηππα 
Δ.Λ.Ο.Σ. ή αληίζηνηρα επξσπατθψλ ρσξψλ (DIN 14301, NEN 3374).                                                                    
Κάζε δίθξνπλν λα θέξεη δχν βάλεο (stop valves) γηα ηελ αλεμάξηεηε δηαθνπή ηεο 
ξνήο πξνο ηηο δχν εμφδνπο.   
Σν δίθξνπλν ζην θάησ µέξνο ζα θέξεη ζηεξίγµαηα (πνδαξάθηα).  
Οη εµηζχλδεζµνη θαη ν θνξµφο ζα έρνπλ αληνρή ζε πίεζε ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 25 
bar θαη πίεζε ζξαχζεο άλσ ησλ 40 bar.    

 
4. Αδηάβξνρν  θνπζηνχκη  απνηεινχκελν  απφ ρηηψλην  θαη  παληειφλη, Polyester / 

PVC, EN 343, EN 340.   
Σν  ρηηψλην  ζα  είλαη  κνλφρξσκν  θαη  ζα  θέξεη  δχν  εμσηεξηθέο  ηζέπεο  κε  
θαπάθη  θαη  θιείζηκν  κε  Velcro, ελζσκαησκέλε  θνπθνχια  πνπ  θξχβεηαη  ζην  
γηαθά, ειαζηηθή  καλζέηα  ζην  ηειείσκα  ησλ  καληθηψλ, θιείζηκν  κπξνζηά  ζην  
θεξκνπάξ θαιπκκέλν απφ δηπιή παηηιέηα κε πιαζηηθά θνπκπηά, αληαλαθιαζηηθέο  
ηαηλίεο κηθξνπξηζκάησλ, ελδεηθηηθά ηεο 3M High Gloss, κε1 ηαηλία γχξσ απφ ηε 
κέζε θαη ηα καλίθηα, ξαθέο  κε πςίζπρλε ζεξκνζπγθφιιεζε, κνλφρξσκε 
εθηψπσζε ζηελ  πιάηε.   
Σν  παληειφλη ζα θέξεη θαξδηά γξακκή κε ιάζηηρν ζηε κέζε, πιαζηηθά θνπκπηά 
ζηα κπαηδάθηα, αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο κηθξνπξηζκάησλ, ελδεηθηηθά 3M High  
Gloss, κε 1 ηαηλία ζε θάζε κπαηδάθη, ξαθέο κε πςίζπρλε ζεξκνζπγθφιιεζε.  

 
5. Φνξεηή  Βελδηλνθίλεηε Αληιία  

Yςειήο πνηφηεηαο αληιία βελδίλεο γηα θαζαξφ λεξφ κε ζηεξεά ζσκαηίδηα κέρξη 3 
mm.   
Σν θέιπθνο ηεο αληιίαο λα είλαη απφ πιηθφ απξφζβιεην ζε δηάβξσζε, ελδεηθηηθά 
απφ ρπηφ αινπκίλην.  
Ζ θηεξσηή θαη ην ζπεηξνεηδέο πεξίβιεκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ 
πνπ εμαζθαιίδεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη αληνρή, ελδεηθηηθά ρπηνζίδεξν. 
Μέγηζην χςνο αλαξξφθεζεο: 8 m.  
Μαλνκεηξηθφ: 30 m. 
Μέγηζηε παξνρή λεξνχ: 1.240 l/mn (78 m3/h).  
Πίεζε: 3,0 bar. 
Γηάκεηξνο ζσιελψζεσλ 2” θαη 3" (76,2 mm).  
Σεηξάρξνλνο θηλεηήξαο, ελδεηθηηθήο ηζρχνο 2,6 kW.  
Υσξεηηθφηεηα ξεδεξβνπάξ θαη’ ειάρηζηνλ 5 ιίηξα. 
Απηνλνκία (ζε ψξεο): 2.  
Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο θαη λα πξνζθέξεη εχθνιν 
θαζάξηζκα.  

 
6. Μπδεηηθφο εκηάθακπηνο ζσιήλαο κήθνπο 5 κέηξσλ έθαζηνο κε ξαθφξ αινπκηλίνπ 

ηχπνπ storz 65mm ζε θάζε άθξν. 
 

7. Ράληηζηξν κπδεηηθνχ ζσιήλα κε ξαθφξ αινπκηλίνπ ηχπνπ storz 65mm ζην άθξν. 
 

8. Αιπζνπξίνλν 
Δπαγγεικαηηθφ, πεηξειαηνθίλεην, αιπζνπξίνλν ρεηξφο, βαξέσο ηχπνπ, ηζρχνο 3,5 
KW πεξίπνπ, κε κήθνο ιάκαο 50cm θαη αιπζίδα 3/8’’, βάξνο έσο 6 Kg (ρσξίο 
αιπζίδα θαη ιάκα), ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Husqvarna 560 XP.  



 
9. Κνληαξναιπζνπξίνλν  

Με ηειεζθνπηθή ζσιήλα, γηα ζπλνιηθφ κήθνο εξγαιείνπ 4 κ. πεξίπνπ, βελδίλεο, 
ηζρχνο 0,9 KW πεξίπνπ, κε κήθνο ιάκαο 30cm θαη αιπζίδα 3/8’’, βάξνο έσο 7,5 
Kg (ρσξίο εμνπιηζκφ θνπήο), δεμακελή θαπζίκνπ 0,5 ιίηξσλ πεξίπνπ, 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Husqvarna 327 ΡΣ 5 S.  

 
10. Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο πιήξεο κε θίιηξα 

πξνζηαζίαο ABEK1 Hg P3. 
Βάξνο κάζθαο: 95 gr 
Τιηθφ θαηαζθεπήο κάζθαο: TPE 
Σχπνο θίιηξσλ: Bayonet ζε δεχγνο 
Πηζηνπνηήζεηο: CE, EN 140, EN 14387 (θίιηξα), AS/NZS 1716, NIOSH 42 
CFR84 

 
11. Εεχγνο θίιηξσλ αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο ABEK1 Hg P3. 

Σχπνο ζπεηξψκαηνο: Bayonet 
Σχπνο πξνζηαζίαο: ABEK1 Hg P3 RD 
Σχπνο ρξήζεο: R επαλαρξεζηκνπνηνχκελν 
Πηζηνπνηήζεηο: EN 143, EN 14387, AS/NZS 1716, CE 

 
12. Φνξεηφο πνκπνδέθηεο 

Σχπνο πνκπνδέθηε: VHF / UHF, 10 Watt 
Ο θνξεηφο πνκπνδέθηεο λα ζπλνδεχεηαη απφ δχν θεξαίεο, κηθξν-αθνπζηηθά, 
κπαηαξία κε επηηξαπέδην θνξηηζηή, θιηπ δψλεο, ινπξάθη  θαξπνχ θαη νδεγίεο  
ρξήζεο. 

 
13. Πνκπνδέθηεο βάζεσο   

Σχπνο πνκπνδέθηε βάζεσο: VHF / UHF, 50 Watt 
Ο πνκπνδέθηεο βάζεσο λα ζπλνδεχεηαη απφ kit απνζπψκελεο πξφζνςεο, 
θαιψδην ζχλδεζεο ηξηψλ κέηξσλ, κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο θαη κηθξφθσλν  
ρεηξφο αξηζκεηηθνχ πιεθηξνινγίνπ ηχπνπ DTMF. 

 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ είλαη σο εμήο: 
 

α/α Πεξηγξαθή Δίδνπο 
Πνζφηεηα Σηκή / 

Σεκάρην 
χλνιν 

1 Απιφο πξνπεηάζκαηνο, 45 mm 4 120 €  480 €  

2 Απιφο πξνπεηάζκαηνο, 25 mm 12 32 €  384 €  

3 Γίθξνπλν ππξφζβεζεο 45 mm > 2 
x 25 mm 

10 108 €  1.080 €  

4 Αδηάβξνρε ζηνιή (πιεκκχξαο) 40 97,50 €  3.900 €  

5α Φνξεηή Β/Κ αληιία  2’’ 4 245 € 980 € 

5β Φνξεηή Β/Κ αληιία  3’’ 2 275 € 550 € 

6 Μπδεηηθφο ζσιήλαο 12 76 €  912 €  

7 Ράληηζηξν κπδεηηθνχ ζσιήλα 6 29 €  174 €  

8 Αιπζνπξίνλν 2 600 €  1.200 €  

9 Κνληαξναιπζνπξίνλν 2 500 € 1.000 € 

10 Μάζθα δαζνππξφζβεζεο ½ 
πξνζψπνπ 

40 19,50 € 780 €  

11 Φίιηξα κάζθαο δαζνππξφζβεζεο 80 11,40 € 912 €  



12 Φνξεηφο πνκπνδέθηεο 29 88,60 € 2.569,40 € 

13 Πνκπνδέθηε βάζεο 6 218 € 1.308 € 

ΤΝΟΛΟ 16.229,40 € 

ΦΠΑ 23% 3.732,76 € 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 19.962,16 € 

 
χλνιν ελδεηθηηθήο δαπάλεο πξνυπνινγηζκνχ: 
Γέθα ελλέα ρηιηάδεο ελληαθφζηα εμήληα δχν επξψ θαη δεθαέμη ιεπηά. 
 
 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
Έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη γηα φπνηα θαη φζα απφ ηα είδε ηεο 
κειέηεο επηζπκεί.  
 
Ζ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε βάζε ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 
 
Ζ αμηνιφγεζε έθαζηνπ είδνπο ζα γίλεη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 
 
Έθαζηνο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, πξσηφηππα (φρη θσηνηππίεο) 
ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ησλ θαηαζθεπαζηψλ, κε ηελ πιήξε πεξηγξαθή, ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ δεηείηαη λα θέξεη θάζε είδνο γηα ην νπνίν 
ζπκκεηέρεη, θαζψο επίζεο λα ππνβάιιεη απφ έλα δείγκα ελφο εθάζηνπ ησλ 
παξαθάησ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ: 

 Απιφο πξνπεηάζκαηνο 45 mm 

 Απιφο πξνπεηάζκαηνο 25 mm 

 Γίθξνπλν ππξφζβεζεο 45 mm 2x25mm 

 Αδηάβξνρε ζηνιή 

 Μάζθα δαζνππξφζβεζεο 

 Φίιηξν κάζθαο ABEK1 Hg P3 
 
Σα δείγκαηα πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ ζα αλαδεηρζεί 
αλάδνρνο ζα επηζηξαθνχλ κεηά ηελ παξάδνζε ησλ φκνησλ εηδψλ ζηελ απνζήθε ηνπ 
Γήκνπ, ελψ ηα δείγκαηα ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ ζα επηζηξαθνχλ κεηά ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ. 
 
Δπίζεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ: 

 θσηναληίγξαθν ηνπ ελ ηζρχ πξσηφηππνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο έθαζηνπ είδνπο ζηελ 
ειιεληθή ή αγγιηθή,   

 θσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θάζε είδνπο 
(CE),   

 θχιιν ζπκκφξθσζεο έθαζηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη κε ηε ζεηξά πνπ απηά έρνπλ δνζεί,   

 εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο,  

 ππεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ – εηζαγσγέα φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε 
θαιχπηνληαη απφ αληαιιαθηηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
εηψλ.  

 
Με πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο παξαπέξα δηαδηθαζίαο, ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία 
(πεξηγξαθέο, πξνδηαγξαθέο, απνδφζεηο, θιπ) πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα 
έγγξαθα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 



Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο 
αλ αλαθέξεηαη, φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε, ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. 
 
Κακία πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη, γεληθά, γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη πιεξφηεηαο, 
αξθεί, ηα παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα 
ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ηνπ 
πξνζθεξζέληνο είδνπο.  
 
Πξνζθνξέο γηα είδε ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απφ ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα απνξξίπηνληαη. 
 
O πξνκεζεπηήο ή νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη πξηλ παξαδψζνπλ ηα είδε ηνπο λα 
πάξνπλ, φπνπ απαηηείηαη, ηα αθξηβή κέηξα ησλ δηθαηνχρσλ ζηα γξαθεία ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ή κε φπνην άιιν ηξφπν ζπκθσλεζεί πξνο απνθπγή 
ππεξεζηαθψλ αλσκαιηψλ. 
 
Υξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ: 30 εκέξεο απφ ηελ αλάζεζε. 
 
Ο Γήκνο κπνξεί λα δεηά ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ εηδψλ κέρξη ηέινο ηεο 
ζχκβαζεο, αιιά ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξάδνζε εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 
έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Γήκνπ. 
 
Όια ηα είδε ζα είλαη εληειψο θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα 
ην ζθνπφ ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, ε θαηαζθεπή ηνπο ζα αθνινπζεί ηα δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλα πξφηππα θαη ζα παξαδνζνχλ έηνηκα πξνο ρξήζε ζε ρψξν πνπ ζα 
ππνδείμεη ν Γήκνο. 
 
Όια ηα είδε ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, ζα είλαη ελδεδεηγκέλα 
γηα ην ζθνπφ ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη αζθαιείαο, θαηάιιεια γηα 
ην ζθνπφ ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη θαη ζα παξαδνζνχλ έηνηκα πξνο ρξήζε ζε ρψξν 
πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. 
 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ είδνπο ζε πεξίπησζεο θαθήο ή 
ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο, ε νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη κε έιεγρν θαηά ηελ παξάδνζε 
έθαζηνπ είδνπο ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ.  
 
Έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αδηάβξνρσλ θνπζηνπκηψλ θαιείηαη 
κε ππεχζπλε δήισζε λα αλαθέξεη ην δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ απφ ηε ρξήζε ησλ 
εηδψλ ζα ηα αληηθαηαζηήζεη ρσξίο επηβάξπλζε γηα ην Γήκν ζε πεξίπησζε θξπθνχ 
ειαηηψκαηνο ή αζηνρίαο ηνπο. 
 
Ο πληάμαο      Θεσξήζεθε 
 
 
Απφιισλ Κνχλεο    Απφζηνινο Παπαδφπνπινο 
ΤΔ Δξγάηεο Γαζνππξφζβεζεο  Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
(Μεραληθφο πζηεκάησλ Παξαγσγήο) Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ      ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ        
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ    
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α "Α" 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 371/24.11.2015 ΑΠΟΦΑΖ Ο.Δ. 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

Άξζξν 20 ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 
 
ΟΜΑΓΑ Α’:  
ηνηρεία Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ & Πνηφηεηαο (πληειεζηήο Βαξχηεηαο 70%) 
 
1. Πνηφηεηα Τιηθψλ θαη Καηαζθεπήο κε βάζε ηηο Σερληθέο  

Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο      16  20  24 
 
2. Σερληθή Αμία, Απνδνηηθφηεηα θαη Δξγνλνκία κε βάζε  

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο    16  20  24 
 
3. Λεηηνπξγηθά θαη Αηζζεηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δίδνπο  8  10  12

      
χλνιν βαζηθήο Βαζκνινγίαο Οκάδαο Α    40  50  60 
 
 
ΟΜΑΓΑ Β’: Τπνζηήξημε (πληειεζηήο Βαξχηεηαο 30%) 
 
1. Υξφλνο Παξάδνζεο         16   20  24 
 
2. Δγγχεζε θαιήο Λεηηνπξγίαο       16   20  24 
 
3. Δμππεξέηεζε (service) κεηά ηελ Πψιεζε θαη Σερληθή Βνήζεηα  8    10    12

      
χλνιν βαζηθήο Βαζκνινγίαο Οκάδαο Β    40  50  60 
          
 
Γεληθφο Βαζκφο:  
 

0,7 x (Βαζκνινγία Οκάδαο Α’) + 0,3 x (Βαζκνινγία Οκάδαο Β’)  
 

πκθεξφηεξε Πξνζθνξά = Γεληθφο Βαζκφο / Σηκή Πξνζθνξάο 
 
 
Ο πληάμαο 
 
Απφιισλ Κνχλεο 
ΤΔ Δξγάηεο Γαζνππξφζβεζεο  
(Μεραληθφο πζηεκάησλ Παξαγσγήο) 
 
 
Θεσξήζεθε 
 
Απφζηνινο Παπαδφπνπινο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 


